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บทคัดย่อ
ความเป็็นกลางของรััฐในภาวะสงครามตามหลัักสากล มีีแนวคิิดและหลัักการสำำ�คััญ 2 ประการ คืือ
ประการแรก รััฐเป็็นกลางต้้องไม่่เข้้าร่่วมเป็็นฝ่่ายในคู่่�สงครามและไม่่ลำำ�เอีียงในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ รััฐคู่่�สงคราม และ
ประการที่่�สอง รััฐเป็็นกลางจะต้้องไม่่ถููกละเมิิดสิิทธิิและไม่่ถููกละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตยและบููรณภาพแห่่งดิินแดน
ซึ่่�งเป็็นหลัักการอัันไม่่อาจก้้าวล่่วงได้้ ทั้้�งนี้้�ความเป็็นกลางของรััฐในภาวะสงครามจึึงเป็็นมาตรการที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อรััฐที่่�เป็็นกลางเหล่่านั้้�นเอง อย่่างไรก็็ดีี นัับตั้้�งแต่่สงครามโลกครั้้�งที่่� 1 จนถึึงปััจจุุบััน รััฐอาเซีียน
และรััฐไทยยัังไม่่มีีมาตรการความเป็็นกลางตามหลัักสากลอย่่างแท้้จริิง ถึึงแม้้ว่่ารััฐอาเซีียนและรััฐไทยจะได้้มีี
การลงนามในปฏิิญญาว่่าด้้วยเขตแห่่งสัันติิภาพ เสรีีภาพ และการวางตััวเป็็นกลาง Zone of Peace, Freedom
and Neutrality Declaration (ZOPFAN) ในปีี ค.ศ. 1967 แล้้วก็็ตาม แต่่การลงนามดัังกล่่าวเป็็นเพีียงแต่่
ความร่่วมกัันกัันอย่่างหลวมๆ เท่่านั้้�น ยัังไม่่มีีมาตรการที่่�เป็็นรููปธรรมชััดเจนอัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นกลางตาม
หลัักสากลได้้ ซึ่่�งสาเหตุุสำำ�คัญ
ั อาจมาจากปััจจััยภายในและภายนอกภููมิิภาค จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้อง
พััฒนาความร่่วมมืือของรััฐอาเซีียนอย่่างจริิงจัังเพื่่�อบรรลุุข้อ้ ตกลงการวางตััวเป็็นกลางตามหลัักสากลดัังกล่่าวได้้
คำำ�สำำ�คััญ : ความเป็็นกลางของรััฐ; ปฏิิญญาว่่าด้้วยเขตแห่่งสัันติิภาพ เสรีีภาพ และความเป็็นกลาง; สยามภายใต้้
สงครามโลก ครั้้�งที่่� 1; เสรีีไทยภายใต้้สงครามโลก ครั้้�งที่่� 2
Abstract
The universal principle of neutrality of states in the time of war is composed of two
significant factors. Firstly, neutrality-states shall not participate with belligerent states of
warfare. Lastly, the neutrality-states’ right and land integrity which inviolable shall not be
ignored or violated by the belligerent states. The principle is to guarantee the neutralitystates’ own interest. However, ASEAN-states and Thailand since World War I until now have
never truly had any measures leading the community to the universal neutrality. Even though
they have collectively signed the “Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration
(ZOPFAN)” in 1967. The signing of the declaration has not been concretely co-operated
among the members, resulting from internal and external threats and influences. To achieve
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the universal neutrality of ASEAN-state and Thailand, the co-operation among members must
be developed or tightened collectively and seriously.
Keyword : Neutrality State; Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration; The Kingdom
of Siam under World War 1; Free Thai Movement under World War 2
บทนำ�
ความเป็็นมาและสภาพปััญหา
หากกล่่าวถึึงหลัักความเป็็นกลางของรััฐจะแสดงออกอย่่างเปิิดเผย ไม่่ว่า่ โดยทางพฤติินัยั และนิิตินัิ ยั การ
เป็็นกลางโดยพฤติินัยั นั่่�นคืือ การที่่�รััฐไม่่ได้้ประกาศความเป็็นกลางแต่่ปฏิิบััติติ ามหน้้าที่่�ของรััฐเป็็นกลาง และ
ความเป็็นกลางโดยนิิตินัิ ยั หมายถึึงรััฐที่่�ประกาศความเป็็นกลางและปฏิิบัติั ติ ามพัันธะของรััฐที่่�เป็็นกลางพึึงปฏิิบัติั ิ
(กรัันต์์ ธนููเทพ, 2555) การประกาศความเป็็นกลางจึึงจำำ�เป็็นเมื่่�อเกิิดสภาวะสงคราม ตามสนธิิสัญ
ั ญากรุุงเฮก
กล่่าวว่่า คู่่�สงครามต้้องแจ้้งการเกิิดสงครามไปให้้รัฐั เป็็นกลางทราบโดยมิิชักั ช้้า เมื่่�อรััฐเป็็นกลางทราบสถานะ
สงครามแล้้วก็็จะตััดสิินใจว่่าจะอยู่่�เป็็นกลางหรืือไม่่ ซึ่่�งถ้้าต้้องการเป็็นกลางรััฐที่่�เป็็นกลางจะต้้องประกาศความ
เป็็นกลางของตน ในกรณีีที่่�มิิได้้ประกาศความเป็็นกลาง และไม่่ได้้เข้้าร่่วมสงคราม ทั้้�งมิิได้้มีีท่่าทีีช่่วยเหลืือคู่่�
สงครามฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดก็็ต้อ้ งสัันนิิษฐานไว้้ก่อ่ นว่่ารััฐนั้้�นเป็็นกลางซึ่ง่� จะต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของประเทศเป็็นกลาง
พึึงปฏิิบััติิ และคู่่�สงครามก็็จะต้้องเคารพสิิทธิิความเป็็นกลางของรััฐนั้้�นด้้วย (กรัันต์์ ธนููเทพ, 2555) สำำ�หรัับ
ความเป็็นกลางของรััฐไทย เริ่่�มขึ้้�นในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 เกิิดขึ้้�น สยามได้้ประกาศนโยบายเป็็นกลาง
ในวัันที่่� 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2457 แต่่จากหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์นั้้�น แสดงให้้เห็็นว่่าความเป็็นกลางแต่่แรก
เริ่่�มของรััฐไทยก็็มิิได้้ยืืนอยู่่�บนหลัักการความเป็็นกลางตามระบบสากล โดยเมื่่�อ ในวัันที่่� 22 กรกฎาคม ค.ศ.
1917 ประเทศไทยได้้เข้้าทำำ�สงครามกัับจัักรวรรดิิเยอรมนีีและพัันธมิิตร คืือ ออสเตรีีย-ฮัังการีี ด้้วยเหตุุที่่�มีคี วาม
เห็็นอกเห็็นใจต่่อฝ่่ายสััมพัันธมิิตรมาก่่อนหน้้านั้้�นช้้านานแล้้ว การประกาศสงครามของ รััชกาลที่่� 6 ในฐานะ
ประมุุขของรััฐ ที่่�ไม่่ตัดั สิินพระทััยประกาศสงครามในเบื้้�องต้้น ซึ่่�งเหตุุผลสำำ�คัญ
ั ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะจะต้้องมั่่�นใจ
ว่่ารััฐบาลสยามขณะนั้้�นสามารถควบคุุมสถานการณ์์ความมั่่�นคงภายในได้้ สาเหตุุที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงปััญหาความ
มั่่�นคงภายในเป็็นเพราะมีี “ชาวต่่างด้้าวชนชาติิศััตรููผู้้�พำำ�นัักในราชอาณาจัักรเป็็นจำำ�นวนมากหลาย” และที่่�
สำำ�คััญอีีกประการก็็ คืือ จะต้้อง “แสวงหาผู้้�มาทำำ�หน้้าที่่�แทนชนชาติิศััตรููผู้้�ชำำ�นาญเฉพาะวิิชาที่่�มีีความสำำ�คััญ
และรัับราชการอยู่่�ในประเทศไทย” ซึ่่�งประมาณการว่่ามีีชาวเยอรมัันกระจััดกระจายทั้้�งในพระนครและ
ต่่างจัังหวััดราว 200 คน (สุุชาติิ บำำ�รุุงอยู่่�, 2559)
	ปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจชี้้�ทิิศทางสยามในขณะนั้้�น มาจากสถานการณ์์ของความขััดแย้้งใหญ่่
ของรััฐมหาอำำ�นาจยุุโรป กล่่าวคืือ ฝ่่ายที่่�สยามเข้้าร่่วมรบด้้วยนั้้�นจะต้้องไม่่กลายเป็็น “รััฐผู้้แ� พ้้สงคราม”เพราะ
หากผลของสงครามเป็็นเช่่นนั้้�นแล้้ว ก็็จะกลายเป็็น “หายนะใหญ่่” ของประเทศหลัังจากการเผชิิญกัับการ
คุุกคามของรััฐมหาอำำ�นาจเจ้้าอาณานิิคมมาแล้้ว และขณะเดีียวกัันก็็อาจส่่งผลให้้สยามตกเป็็น “เมืืองขึ้้�น”
ดัังนั้้�น ก่่อนที่่�สยามจะตััดสิินใจประกาศสงคราม ในเดืือนกรกฎาคม 2460 นั้้�น จุุดพลิิกผัันของสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 1 เกิิดขึ้้�น ในวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ.2459 คืือ การประกาศเข้้าร่่วมกัับฝ่่ายสััมพัันธมิิตรของสหรััฐอเมริิกา
ด้้วยเหตุุผลที่่�เรืือดำำ�น้ำำ��เยอรมนีีจมเรืือโดยสารลููสิิตาเนีีย ในทางประวััติศิ าสตร์์สงครามแล้้ว การประกาศสงคราม
ของประธานาธิิบดีี วููดโร วิิลสััน คืือเป็็น “จุุดเปลี่่�ยน” ของกระแสสงคราม และเป็็นการยืืนยัันว่่า โอกาสของ
เยอรมนีีที่่�จะชนะสงครามเป็็นไปได้้ยากมากขึ้้�น ซึ่่�งปััจจััยดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนท่่าทีีของสยาม ทัันทีี
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เมื่่�อได้้มีกี ารตััดสิินใจประกาศสงครามของราชสำำ�นักั สยาม เมื่่�อปลายเดืือนมิิถุนุ ายน 2460 เมื่่�อรััชกาลที่่� 6 ทรง
เรีียกประชุุมลัับและมีีพระราชวิินิจิ ฉััยว่่า “สยามจะรัักษาความเป็็นกลางต่่อไปไม่่ได้้ จำำ�เป็็นต้้องประกาศสงคราม
กัับประเทศเยอรมนีีและออสเตรีีย-ฮัังการีี” ซึ่่�งการประชุุมลัับครั้้�งนี้้�ก็็ คืือ การยืืนยัันว่่าสยามพร้้อมจะเข้้าร่่วม
สงคราม (สุุรชาติิ บำำ�รุุงอยู่่�, 2559) สิ่่�งที่่�รััฐบาลสยามดำำ�เนิินการกัับฝ่่ายมหาอำำ�นาจกลางหลัังจากการประกาศ
สงคราม คืือ
1) เข้้ายึึดเรืือของเยอรมนีีที่่�จอดอยู่่�ในน่่านน้ำำ��ของสยาม ซึ่ง่� เรืือที่่�ถููกยึึดนี้้�มีีระวางขัับน้ำำ��รวมแล้้วประมาณ
18,000 ตััน และสััมพัันธมิิตรถืือว่่าเรืือข้้าศึึกที่่�ถููกยึึดนี้้�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของรััฐบาลสยาม
2) เมื่่�อประกาศสงครามแล้้ว ก็็เท่่ากัับว่่าบุุคคลสััญชาติิเยอรมัันและออสเตรีีย-ฮัังการีี เป็็น “ชนชาติิศัตั รูู”
ไปโดยทัันทีี
3) เชลยศึึกชาวเยอรมัันที่่�ถููกจัับกุุมนั้้�น รััฐบาลสยามได้้ดููแลเป็็นอย่่างดีี และต่่อมาสััมพัันธมิิตรได้้ขอให้้
สยามส่่งเชลยศึึกเหล่่านี้้�ไปคุุมขัังที่่�อิินเดีีย ซึ่่�งสยามก็็จััดการให้้
นอกจากจะควบคุุมเชลยศึึกแล้้ว รััฐบาลสยามให้้การสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญ คืือ การตััดสิินใจเตรีียมส่่งกำำ�ลััง
พลอาสาสมััครชาวสยามเข้้าสู่่�สนามรบในยุุโรป ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกที่่�ทหารสยามออกรบในสมรภููมิิตะวัันตก ต่่อมา
ในสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อเริ่่�มสงครามนั้้�นไทยประกาศตนเป็็นกลางอีีกเช่่นกััน แต่่ในวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ.
2484 ญี่่�ปุ่่�นนำำ�เรืือรบบุุกขึ้้�นชายทะเลภาคใต้้ของไทยโดยไม่่ทัันรู้้�ตััว รััฐบาลต้้องยอมให้้ญี่่�ปุ่่�นผ่่าน ทำำ�พิธีิ ีเคารพ
เอกราชกัันและกััน กลุ่่�มคนไทยบางส่่วนโดยเฉพาะในต่่างประเทศได้้จััดตั้้�งขบวนการเสรีีไทย (Free Thai
Movement) ดำำ�เนิินช่่วยเหลืือฝ่่ายสััมพัันธมิิตร จึึงช่่วยให้้ไทยรอดพ้้นจากการแพ้้สงคราม ซึ่่�งในวัันที่่� 25
มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยได้้ประกาศสงครามกัับอัังกฤษและอเมริิกา (อภิิญญา เลื่่�อนฉวีี, 2562) ภายหลัังญี่่�ปุ่่�น
แพ้้สงครามในวัันที่่� 14 สิิงหาคม พ.ศ. 2488 รััฐบาล นายควง อภััยวงศ์์ ได้้พยายามสร้้างความไว้้วางใจจาก
ฝ่่ายพัันธมิิตร โดยในวัันที่่� 16 สิิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีีดีี พนมยงค์์ ผู้้�สำำ�เร็็จราชการแทนพระองค์์ ได้้
ประกาศว่่า การประกาศสงครามของรััฐบาล จอมพลป. พิิบููลสงคราม เป็็นโมฆะ เนื่่�องจากเป็็นการประกาศ
โดยพลการ มิิได้้รัับความเห็็นชอบจากรััฐสภา และผู้้�สำำ�เร็็จราชการแทนพระองค์์ทั้้�งคณะก็็มิิได้้ให้้การรัับรอง
(อภิิญญา เลื่่�อนฉวีี, 2562) ซึ่่�งสหรััฐอเมริิกาให้้การรัับรองการประกาศดัังกล่่าว ต่่อมาไทยได้้เจรจาเลิิกสถานะ
สงครามกัับอัังกฤษ เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2489 และกัับฝรั่่�งเศสเมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2489
เหตุุผลที่่�ไทยเข้้าร่่วมสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เพราะเรามีีกำำ�ลังั น้้อยเมื่่�อญี่่�ปุ่่�นบุุกจึึงไม่่สามารถต่่อต้้านได้้ และ
เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ตกอยู่่�ใต้้อิิทธิิพลของญี่่�ปุ่่�นในด้้านเศรษฐกิิจและการเมืือง ผลของสงครามต่่อไทย คืือ ไทยต้้อง
ส่่งทหารไปช่่วยญี่่�ปุ่่�นรบได้้ดินิ แดนเชีียงตุุง และสี่่�จัังหวััดภาคใต้้ที่่�ต้อ้ งเสีียแก่่อังั กฤษกลัับมา แต่่ต้อ้ งคืืนให้้เจ้้าของ
เมื่่�อสงครามสงบลงเกิิดขบวนการเสรีีไทย ซึ่่�งให้้พ้้นจากการยึึดครอง ไทยได้้รัับเกีียรติิเป็็นสมาชิิกองค์์การ
สหประชาชาติิ
	ภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 รััฐไทยร่่วมกัับประเทศสมาชิิกในอาเซีียนร่่วมกัันผลัักดัันปฏิิญญากรุุงเทพฯ
ในปีี ค.ศ.1967 คืือ ปฏิิญญาว่่าด้้วยความร่่วมมืืออาเซีียนฉบัับที่่� 1 เป็็นผลลััพธ์์จากการประชุุมสุุดยอดอาเซีียน
ครั้้�งที่่� 1 ณ เมืืองบาหลีี ประเทศอิินโดนิิเซีีย โดยผู้้�นำำ�ชาติิอาเซีียนซึ่่�งในขณะนั้้�นมีี 5 ประเทศ ได้้แก่่ อิินโดนิิเซีีย
มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ สิิงคโปร์์ และไทย ร่่วมกัันลงนามในปฏิิญญาฉบัับนี้้� ในวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2519
ปฏิิญญาว่่า ด้้วยความร่่วมมืืออาเซีียนฉบัับที่่� 1 ถืือเป็็นเอกสารอาเซีียนฉบัับที่่�สามหลัังจากมีีการลงนามก่่อตั้้�ง
อาเซีียนในปีี ค.ศ. 1967 และการลงนามปฏิิญญา ว่่าด้้วยเขตแห่่งสัันติิภาพ เสรีีภาพ และการวางตััวเป็็นกลาง

ความเป็นกลางของอาเซียนและรัฐไทยภายใต้สภาวะแห่งสงคราม
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(Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration (ZOPFAN) หลัังจากที่่�ผู้้�แทนประเทศสมาชิิก
อาเซีียนได้้ลงนามในปฏิิญญากรุุงเทพฯ ในปีี ค.ศ. 1967 อาเซีียนมีีเพีียงแค่่การจััดองค์์กรอย่่างหลวมๆ และ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการต่่างๆ ก็็ไม่่ชััดเจน
	ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ในยุุคทศวรรษที่่� 1970 นั้้�นตกอยู่่�ในสภาพสนามรบของประเทศ
มหาอำำ�นาจและความไร้้เสถีียรภาพ โดยทั่่�วไปแล้้วทางเลืือกในการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงของภููมิิภาคเพื่่�อต่่อสู้้�
กัับภััยจากภายนอกภููมิิภาคในขณะนั้้�นมีีอยู่่� 3 แนวทางหลััก ได้้แก่่ (1) การสร้้างพัันธมิิตรและแนวร่่วม (2) การ
ยึึดหลัักความเป็็นกลางและไม่่ฝักั ไฝ่่ฝ่า่ ยใด และ (3) การจััดองค์์กรและสร้้างความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาค สำำ�หรัับ
ในข้้อ (1) และ (3) นั้้�นอาเซีียนได้้ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการแล้้วตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งองค์์กรอาเซีียนตามปฏิิญญากรุุงเทพ ในปีี
ค.ศ. 1967 ดัังนั้้�น ZOPFAN จึึงเป็็นความพยายามที่่�จะเติิมเต็็มความมั่่�นคงในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
(ไชยวััฒน์์ ค้ำำ��ชูู, 2558)
ความเป็็นกลางในช่่วงทศวรรษ 1970 นั้้�นอยู่่�ภายใต้้สภาวะที่่�ไม่่สามารถดำำ�รงความเป็็นกลางได้้อย่่าง
แท้้จริิง เนื่่�องจากการแบ่่งแยกออกเป็็นกลุ่่�ม ๆ คืือ กลุ่่�มที่่�อยู่่�ในโลกเสรีีประกอบด้้วย อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์ สิิงค์์โปร ไทย ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกอาเซีียนที่่�ประกาศเขตความเป็็นกลาง อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งภายใต้้การนำำ�ของ
เวีียดนามซึ่่�งปกครองโดยระบอบคอมมิิวนิิสต์์และมีีอิิทธิิพลอย่่างลึึกซึ้้�งในลาวและกััมพููชา ส่่วนพม่่าปกครอง
โดยรััฐบาลทหารและปิิดประเทศเนื่่�องจากทำำ�สงครามกัับเวีียดนามเหนืือ สำำ�หรัับบรููไนยัังอยู่่�ภายใต้้การปกครอง
ของอัังกฤษ เขตสัันติิภาพ เสรีีภาพ และความเป็็นกลางที่่�ประกาศจึึงมุ่่�งใช้้กัับภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ทั้้�งหมด มิิได้้จำำ�กััดอยู่่�กัับประเทศสมาชิิกอาเซีียนเท่่านั้้�น
เป้้าหมายและเจตนารมณ์์ของอาเซีียนในเรื่่�องความเป็็นกลางอย่่างมีีนััยยะ มุ่่�งไปที่่�การต่่อต้้านรััฐฝ่่าย
คอมมููนิิสต์์มากกว่่าการเป็็นกลางตามหลัักสากล โดยการประกาศเป็็นเขตที่่�ปลอดจากการแทรกแซงไม่่ว่่าใน
รููปแบบใดหรืือวิิธีกี ารใดจากประเทศภายนอก เพิ่่�มหลัักการหรืือเงื่่�อนไขมากกว่่าความเป็็นกลางที่่�เคยมีีมาก่่อน
บนโลกนี้้� ซึ่ง่� ห้้ามประเทศใดๆ แทรกแซงประเทศที่่�เป็็นกลางถาวรด้้วยกำำ�ลัังอาวุุธเท่่านั้้�น มิิใช่่การแทรกแซงใน
ทุุกรููปแบบ ทั้้�งนี้้�ประกาศอาจจะมุ่่�งหวัังห้้ามการแทรกซึึมด้้วยวิิธีีการบ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคงด้้วยการเผยแพร่่
ลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ หรืือการใช้้วิิธีีการกดดัันทางเศรษฐกิิจเพื่่�อทำำ�ลายความมั่่�นคงของประเทศที่่�เป็็นกลาง
การเผยแพร่่ลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์และการแทรกแซงทางเศรษฐกิิจ มิิได้้อยู่่�ในความหมายของความเป็็นกลางแบบ
รััฐสวิิสหรืือออสเตรีีย ซึ่ง่� อาเซีียนเองไม่่สามารถที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามหลัักความเป็็นกลางถาวรในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ห้้ามมีีกองกำำ�ลัังต่่างชาติิในดิินแดนที่่�เป็็นกลาง แต่่อาเซีียนยัังเพิ่่�มกฎเกณฑ์์ของความเป็็นกลางให้้กลายเป็็น
ความเป็็นกลางทางด้้านอุุดมการณ์์ทางการเมืืองหรืือทางด้้านอื่่�นด้้วย ซึ่ง่� เป็็นด้้านที่่�ไม่่สามารถที่่�จะวางตััวกลาง
เช่่นกััน เพราะประเทศสมาชิิกอาเซีียนต่่อต้้านลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ซึ่ง่� ขััดกัับหลัักความเป็็นกลางตามความหมาย
ของอาเซีียนเอง
ในปััจจุุบันั นี้้� ภััยอัันตรายจากลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ไม่่มีแี ล้้ว หากจะพิิจารณาเขตความเป็็นกลางของอาเซีียน
อีีกทีีก็็ควรหลีีกเลี่่�ยงการเอาอุุดมการณ์์ทางการเมืืองเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องตามประกาศ ค.ศ. 1971 อีีก เพราะทำำ�ให้้
ไม่่สามารถตั้้�งระบบความเป็็นกลางที่่�ทุุกฝ่่ายต้้องยอมรัับสิิทธิิและหน้้าที่่�ตามหลัักการต่่างตอบแทนกััน เขต
ความเป็็นกลางในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้จึงึ ควรเป็็นเขตความเป็็นกลางแบบดั้้�งเดิิม หลัักการสำำ�คัญ
ั ของความ
เป็็นกลางแบบดั้้�งเดิิม คืือ ประเทศที่่�เป็็นกลางจะต้้องไม่่เป็็นพัันธมิิตรทางทหารกัับประเทศใดๆ ห้้ามมีีฐานทััพ
ต่่างประเทศในดิินแดนที่่�เป็็นกลาง และเมื่่�อเกิิดสงครามห้้ามประเทศที่่�เป็็นกลางเข้้าเกี่่�ยวข้้องกัับการสู้้ร� บหรืือ
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เข้้าข้้างคู่่�สงครามฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง หลัักความเป็็นกลางที่่�จะได้้รับั การรัับรองจากประเทศอื่่�นๆ จะต้้องเป็็นหลััก
การที่่�ตั้้�งไว้้ถาวรเพื่่�อให้้ประเทศอื่่�นๆ เชื่่�อมั่่�นว่่า เขตความเป็็นกลางจะไม่่เป็็นภััยอัันตรายต่่อประเทศของตนใน
อนาคต ดัังตััวอย่่างที่่�ประเทศสวิิสเซอร์์แลนด์์ยึึดถืือความเป็็นกลางมาเป็็นเวลาหลายร้้อยปีีแล้้ว และประเทศ
ที่่�ใกล้้ชิดิ สมาพัันธรััฐสวิิสเซอร์์แลนด์์คือื สหพัันธรััฐออสเตรีีย ก็็ดำำ�เนิินตามหลัักการเช่่นเดีียวกัันนี้้� ในความเป็็น
กลางของสหพัันธรััฐออสเตรีียนั้้�น ได้้มีีประเทศสหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร สหพัันธรััฐรััสเซีีย สาธารณรััฐ
ฝรั่่�งเศส ยอมรัับเพราะเมื่่�อสหพัันธรััฐออสเตรีีย ประกาศความเป็็นกลางถาวรเท่่ากัับว่่าสหพัันธรััฐออสเตรีีย
ละทิ้้�งการขยายอำำ�นาจไปยัังประเทศอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างจัักรวรรดิิใหญ่่ที่่�ออสเตรีียเป็็นอยู่่�ก่่อนสงครามโลกครั้้�งที่่�1
การยอมรัับรองความเป็็นกลางของสหพัันธรััฐออสเตรีียจึึงได้้ผลตอบแทนในลัักษณะที่่�จะไม่่ต้้องกัังวลถึึงภััย
คุุกคามจากออสเตรีียอีีก เพราะออสเตรีียจะคงสภาพเป็็นประเทศเล็็กๆ ที่่�ไม่่เป็็นภััยต่่อประเทศอื่่�นอีีก
ประเทศสมาชิิกอาเซีียนที่่�ประกาศจะพยายามทำำ�ในสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เขตความเป็็นกลางในเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ให้้ได้้รับั การรัับรองนั้้�นก็็ไม่่อาจวางตััวเป็็นกลาง เนื่่�องจากในขณะที่่�ประกาศเขตความเป็็นกลางนั้้�น
ประเทศสมาชิิกอาเซีียน คืือ สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์มีีฐานทััพสหรััฐอเมริิกาหลายฐานทััพตั้้�งอยู่่�อย่่างถาวร
กองทััพสหรััฐใช้้ราชอาณาจัักรไทยเป็็นฐานในการทำำ�สงครามเวีียดนาม การมีีทหารต่่างชาติิอยู่่�ในประเทศของ
สมาชิิกอาเซีียนนั้้�น ย่่อมไม่่ได้้เป็็นการกระทำำ�ที่่�แสดงถึึงการยึึดหลัักการความเป็็นกลางที่่�อาเซีียนประกาศใช้้
นอกจากนี้้�สนธิิสััญญาป้้องกัันร่่วมกัันแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ค.ศ. 1954 ซึ่่�งเป็็นสนธิิสััญญาพัันธมิิตรทาง
ทหารที่่�ขััดกัับหลัักความเป็็นกลางและมีีประเทศสมาชิิกอาเซีียน คืือ ราชอาณาจัักรไทยและสาธารณรััฐ
ฟิิลิิปปิินส์์ ก็็ยัังไม่่มีีการบอกเลิิก หากมีีแต่่เฉพาะสำำ�นัักงานซีีโต้้เท่่านั้้�นที่่�ถููกยุุบใน ค.ศ. 1977 ตามนโยบายที่่�
ประธานาธิิบดีีนิกิ สัันของสหรััฐอเมริิกาประกาศตอนถอนตััวออกจาก สาธารณรััฐเวีียดนามใต้้ว่า่ สหรััฐอเมริิกา
จะไม่่กลัับเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาบนแผ่่นดิินเอเชีีย (Greg Grandin, 2015)
	จึึงเห็็นว่่าการประกาศของสหรััฐอเมริิกาในการถอนตััวออกจากภููมิิภาคนี้้� โดยสาเหตุุภายในของ
สหรััฐอเมริิกาเองที่่�ประชาชนชาวอเมริิกัันไม่่ต้้องการทำำ�สงครามอีีกต่่อไปมิิได้้เกิิดจากการถอนตััวอัันเนื่่�องมา
จากการเคารพต่่อหลัักการความเป็็นกลางของอาเซีียน และเมื่่�อเวีียดนามเหนืือใต้้รวมกัันได้้โดยการสนัับสนุุน
จากสหพัันธรััฐรััฐเซีียก็็ส่่งกองกำำ�ลัังเข้้าไปในราชอาณาจัักรกััมพููชา การที่่�สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนามส่่ง
กองทััพเข้้ายึึดครองราชอาณาจัักรกััมพููชาจึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักความเป็็นกลางในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้เพราะประเทศที่่�เป็็นกลางจะต้้องไม่่ส่่งกองทััพไปรุุกรานประเทศอื่่�น ซึ่่�งเป็็นข้้อแลกเปลี่่�ยน
กัับประเทศที่่�เป็็นกลางจะไม่่ถููกรุุกราน เขตความเป็็นกลางที่่�เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ประกาศไว้้จึึงถููกละเมิิด
โดยสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนามอีีกครั้้�ง (สมบููรณ์์ เสงี่่�ยมบุุตร, 2560)
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลาง
1. หน้้าที่่�ของชาติิที่่�เป็็นกลาง ประเทศที่่�เป็็นกลางต้้องละเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการสู้้�รบ มีีหน้้าที่่�
ป้้องกัันความเป็็นกลางและไม่่ลำำ�เอีียงในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ประเทศคู่่�สงครามทุุกฝ่่าย โดยการปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้� การละเว้้น
จากการมีีส่่วนร่่วมในการต่่อสู้้� ชาติิเป็็นกลางต้้องละเว้้นการต่่อสู้้�ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมกัับการสู้้�รบ ซึ่่�งมีี
ข้้อห้้ามที่่�สำำ�คััญ คืือ
		 1.1 ห้้ามประเทศเป็็นกลางส่่งกองทััพเรืือหรืือหน่่วยอาสาสมััครไปช่่วยคู่่�สงครามฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
		 1.2 ห้้ามชาติิเป็็นกลางส่่งเรืือรบให้้แก่่ชาติิคู่่�สงคราม
		 1.3 ชาติิเป็็นกลางต้้องละเว้้นจากการให้้บริิการที่่�ไม่่เป็็นกลาง เช่่น การขนส่่งทหารหรืือของต้้องห้้าม
ในยามสงครามให้้แก่่ประเทศคู่่�สงคราม ยกเว้้นการช่่วยบริิการขนส่่งนัักการฑููต
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		 1.4 การป้้องกัันความเป็็นกลาง ชาติิเป็็นกลางต้้องป้้องกัันรัักษาความเป็็นกลางทั้้�งดิินแดนทางบก
น่่านน้ำำ��ภายในทะเลอาณาเขตและน่่านฟ้้าที่่�อยู่่�เหนืือดิินแดนทางบก น่่านน้ำำ��ภายในและทะเลอาณาเขตโดย
มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้� ห้้ามกองทััพคู่่�สงครามผ่่านดิินแดนของชาติิเป็็นกลาง หากมีีการฝ่่าฝืืนจะถููกจัับและปลดอาวุุธ ห้้าม
เครื่่�องบิินรบของคู่่�สงครามบิินผ่่านน่่านฟ้้าที่่�เป็็นกลาง หากมีีการฝ่่าฝืืนจะถููกจัับและปลดอาวุุธ ห้้ามเรืือรบ
คู่่�สงครามใช้้น่า่ นน้ำำ��ที่่�เป็็นกลางปฏิิบัติั กิ ารรบหรืือเป็็นฐานปฏิิบัติั กิ ารรบทางเรืือ เรืือรบคู่่�สงครามที่่�เข้้ามาในน่่าน
น้ำำ��ที่่�เป็็นกลางจะถููกไล่่ออกไปหากไม่่ยอมออกไปจากน่่านน้ำำ��ที่่�เป็็นกลาง ชาติิเป็็นกลางต้้องจัับกุุมและปลดอาวุุธ
รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการตรวจยึึดเรืือและสิินค้้าในน่่านน้ำำ��ที่่�เป็็นกลางหรืือนำำ�เรืือที่่�ยึึดนอกเขตน่่านน้ำำ��ที่่�เป็็นกลาง
เข้้ามาน่่านน้ำำ��ของประเทศเป็็นกลาง ประการสำำ�คััญห้้ามรััฐเป็็นกลางสร้้างเรืือรบให้้แก่่คู่่�สงครามหรืือห้้ามเพิ่่�ม
อุุปกรณ์์หรืืออาวุุธซึ่่�งจะเพิ่่�มกำำ�ลัังสู้้�รบให้้แก่่เรืือรบคู่่�สงครามในน่่านน้ำำ��กลาง
		 1.5 การไม่่ลำำ�เอีียงในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�สงครามชาติิเป็็นกลางจะต้้องไม่่ลำำ�เอีียงในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�สงคราม
ต้้องปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�สงครามอย่่างเสมอภาคในเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั ดัังนี้้� (สมบููรณ์์ เสงี่่�ยมบุุตร, 2554) ให้้เรืือสิินค้้าคู่่�สงคราม
ทั้้�ง 2 ฝ่่ายเทีียบท่่าได้้ให้้เรืือรบของคู่่�สงครามเข้้าท่่าได้้ โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ อย่่างเช่่น ให้้เข้้าท่่าได้้ไม่่เกิิน
24 ชั่่�วโมง หรืือช่่วยซ่่อมเรืือตามความจำำ�เป็็นเท่่านั้้�น ละอนุุญาตให้้เชื้้�อเพลิิงและอาหารแก่่เรืือรบคู่่�สงครามทั้้�ง
สองฝ่่าย ตามความจำำ�เป็็นและเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อกลัับฐานทััพใกล้้ที่่�สุุด หรืืออาจให้้ในปริิมาณพอใช้้ได้้ 30 วััน
แล้้วไม่่ให้้เรืือรบลำำ�เดิิมอีีกภายใน 3 เดืือน ฯลฯ
2. สิิทธิิชาติิเป็็นกลาง ชาติิเป็็นกลางจะได้้รับั สิิทธิิต่า่ งๆ เพื่่�อไม่่ให้้ประเทศถููกกระทบกระเทืือนจากสงคราม
เท่่าที่่�จะกระทำำ�ได้้ ซึ่่�งมีีความละเมิิดมิิได้้ของดิินแดนที่่�เป็็นกลาง สิิทธิิในการเดิินเรืือและการค้้าขายกัับคู่่�สงคราม
		 2.1.1 ดิินแดนที่่�เป็็นกลางจะได้้รัับสิิทธิิต่่างๆ เพื่่�อไม่่ให้้ประเทศเป็็นกลางถููกกระทบกระเทืือนจาก
สงครามเท่่าที่่�จะกระทำำ�ได้้ ซึ่่�งมีีความละเมิิดมิิได้้ของดิินแดนที่่�เป็็นกลาง สิิทธิิในการเดิินเรืือและค้้าขายกัับ
คู่่�สงคราม
		 2.1.2	ดิินแดนที่่�เป็็นกลางถููกละเมิิดมิิได้้ (อภิิญญา เลื่่�อนฉวีี, 2562)
	ดิินแดนของชาติิที่่�เป็็นกลางจะได้้รับั การเคารพจากคู่่�สงครามในเรื่่�องต่่างๆ กล่่าวคืือ ชาติิคู่่�สงครามจะไม่่ทำ�ำ
สงครามในดิินแดนของชาติิเป็็นกลาง ทั้้�งดิินแดนทางบก ทางน้ำำ�� ทางทะเล และน่่านฟ้้าของชาติิเป็็นกลาง ชาติิ
คู่่�สงครามจะไม่่เดิินทััพผ่่านดิินแดนทางบก น่่านน้ำำ�� ทางทะเล และ น่่านฟ้้าที่่�เป็็นกลาง หากฝ่่าฝืืนจะถููกจัับกุุม
และปลดอาวุุธ ชาติิคู่่�สงครามจะไม่่ตรวจยึึดเรืือและสิินค้้าในน่่านน้ำำ��กลางหรืือนำำ�เรืือที่่�ยึึดเข้้ามาในน่่านน้ำำ��กลาง
เพราะน่่านน้ำำ��กลางอยู่่�นอกเขตสงคราม รวมทั้้�งสิิทธิิในการเดิินเรืือของชาติิเป็็นกลางในยามสงคราม ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการขนส่่งสิินค้้า การปิิดอ่่าวและการขนส่่งทหารและอาวุุธ โดยการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข และ มีีสิิทธิิเดิินเรืือ
ในทะเลหลวงและน่่านน้ำำ��คู่่�สงคราม เรืือสิินค้้าชาติิเป็็นกลางสามารถคุ้้�มครองสิินค้้าชาติิเป็็นกลาง และสิินค้้า
ของชาติิศััตรููที่่�อยู่่�ในเรืือและจะไม่่ถููกยึึดโดยประเทศคู่่�สงคราม ยกเว้้นยุุทธปััจจััยหรืือสิินค้้าต้้องห้้ามในยาม
สงคราม ประการสำำ�คััญเรืือ ชาติิเป็็นกลางต้้องเคารพการปิิดอ่่าว คืือ ไม่่ทำำ�การฝ่่าแนวล้้อมของกองกำำ�ลัังทาง
เรืือที่่�ทำำ�การปิิดอ่่าวเรืือชาติิเป็็นกลางที่่�ละเมิิดความเป็็นกลาง โดยการช่่วยขนส่่งทหารเรืืออาวุุธให้้แก่่ประเทศ
คู่่�สงครามฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง ประเทศที่่�ร่่วมสงครามอีีกฝ่่ายหนึ่่�งจะสามารถจัับและยึึดเรืือได้้เมื่่�อตรวจพบทหาร
คู่่�สงครามจะถููกจัับไว้้เป็็นเชลยศึึก ส่่วนอาวุุธจะถููกยึึด
	ดัังนั้้�น ความเป็็นกลางมัักเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีความขััดแย้้งระหว่่างรััฐสองฝ่่าย และสถานการณ์์ของความขััดแย้้ง
อาจนำำ�ไปสู่่�สงครามระหว่่างรััฐ สภาวะของสงครามนั้้�น ตามแนวคิิดสงครามในทางระหว่่างประเทศ War of
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Law หรืือ De Jure Belli Ac Pacis กล่่าวว่่า การทำำ�สงครามที่่�ถููกกฎหมายจะต้้องเป็็นสงครามที่่�ยุุติิธรรม
คืือ สงครามที่่�ทำำ�เพื่่�อตอบโต้้การกระทำำ�ที่่�ไม่่ยุุติิธรรม (สมบููรณ์์ เสงี่่�ยมบุุตร, 2560) สาเหตุุการเกิิดสงครามใน
โลกนี้้�จึึงมาจากความไม่่ยุุติิธรรม ถ้้ามีีความยุุติิธรรมจากรััฐคู่่�กรณีี หรืือไม่่ละเมิิดรััฐคู่่�กรณีีก็็ไม่่มีีสาเหตุุชนวน
แห่่งสงคราม แต่่รััฐหลายๆ รััฐมัักอ้้างเหตุุแห่่งสงครามเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการแห่่งการก่่อเกิิดสงครามได้้
ตลอดเวลา แต่่เดิิมในยุุคกลางช่่วงปลาย Hugo Grotius (ค.ศ. 1583- 1645) บิิดาแห่่งกฎหมายระหว่่าง
ประเทศ ได้้ให้้ความเห็็นในเรื่่�องสงครามและถืือเป็็นตำำ�ราเล่่มแรกที่่�เกี่่�ยวกัับสัันติิภาพและสงคราม กล่่าวคืือ
สงครามเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องกัับธรรมชาติิและชีีวิติ ในสัังคม และเป็็นสิิทธิิของรััฐที่่�จะทำำ�สงครามได้้ แต่่จะต้้องมีีเหตุุผล
ยุุติิธรรมในการทำำ�สงคราม ไว้้ 2 ประการ ดัังนี้้�
1. กระทำำ�สงครามเพื่่�อป้้องกัันตนเอง หรืือทรััพย์์สิิน
2. สงครามที่่�เพื่่�อลงโทษแก่่ผู้้�ที่่�ละเมิิดสิิทธิิอัันชอบธรรมอย่่างร้้ายแรง
สงครามจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ชอบด้้วยกฎหมายเมื่่�อเป็็นสงครามที่่�ยุุติิธรรม (กรัันต์์ ธนููเทพ, 2555) ดัังนั้้�นจะ
เห็็นว่่า สงครามจะเกิิดขึ้้�นได้้ต้้องมีีปััจจััยที่่�เป็็นตััวกระตุ้้�น ไม่่ว่่าจะด้้านเศรษฐกิิจ ศาสนา ความสมบููรณ์์มั่่�งคั่่�ง
ของทรััพยากรธรรมชาติิ หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 มีีความพยายามที่่�จะพััฒนาข้้อตกลงระหว่่างประเทศที่่�เรีียกว่่า
สนธิิสัญ
ั ญาแวร์์ซาย ผลจากสนธิิสัญ
ั ญาฯ ได้้กำำ�หนดให้้จักั รวรรดิิเยอรมัันต้้องยิินยอมรัับผิิดในฐานะผู้้�ก่อ่ สงคราม
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว เยอรมนีีถููกปลดอาวุุธ ถููกจำำ�กััดอาณาเขตดิินแดน รวมไปถึึงต้้องชดใช้้ค่่าปฏิิบััติิสงครามให้้แก่่
กลุ่่�มประเทศฝ่่ายไตรภาคีีเป็็นจำำ�นวนมหาศาล สนธิิสัญ
ั ญาดัังกล่่าวได้้ถููกทำำ�ลายด้้วยเหตุุการณ์์หลายอย่่างที่่�เกิิด
ขึ้้�นภายหลัังปีี ค.ศ. 1932 (Terry D Gill and Dieter Fleck, 2015)
เมื่่�อสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 ได้้ทำำ�ให้้สถาบัันความเป็็นกลางสั่่�นคลอนเพราะชาติิที่่�ร่่วมในสงครามมีีถึึง 34
ประเทศ และมีีการละเมิิดพัันธะของประเทศเป็็นกลาง โดยการเข้้าช่่วยเหลืือคู่่�สงคราม เช่่น อเมริิกา ซึ่่�งได้้
ยึึดถืือนโยบายความเป็็นกลางมาตลอดได้้ให้้ความช่่วยเหลืืออัังกฤษ ฝรั่่�งเศส และประเทศที่่�ได้้ยอมรัับโดยสนธิิ
สััญญาให้้เป็็นกลางถาวร เช่่น เบลเยี่่�ยม และลุุกเซมเบอร์์ ถููกเยอรมัันรุุกราน คงเหลืือแต่่สวิิสเซอร์์แลนด์์ประเทศ
เดีียวที่่�ยัังคงรัักษาความเป็็นกลางอยู่่�ได้้ ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 จึึงได้้มีีความเห็็นว่่าสถาบัันความเป็็น
กลางไม่่ควรมีีอีีกต่่อไป (กรัันต์์ ธนุุเทพ, 2555)
สภาวะสงครามยุุคใหม่่
ในสถานการณ์์ปััจจุุบัันรููปแบบการทำำ�สงครามเปลี่่�ยนแปลงไป ไม่่ว่่าจะเป็็นหลัักการประกาศสงคราม
ยุุทธวิิธีีที่่�ใช้้ปฏิิบััติิการในสงคราม กรณีีการลอบสัังหารผู้้�นำำ�ทางทหารของสาธารณรััฐอิิสลามอิิหร่่านนั้้�น เป็็น
รููปแบบการลอบสัังหารโดยการใช้้อาวุุธและโดรนซึ่่�งสามารถกำำ�หนดพิิกััดและความแม่่นยำำ�ในการใช้้อาวุุธตรง
ไปยัังศััตรููได้้อย่่างรวดเร็็ว เทคโนโลยีีจึึงเป็็นปััจจััยและตััวกำำ�หนดถึึงรููปแบบยุุทธวิิธีีของการทำำ�สงครามแบบ
เดิิมได้้หมดสิ้้�นไปแล้้ว หลัักการที่่�รััฐจะต้้องประกาศสงครามซึ่ง่� กำำ�หนดไว้้ในอนุุสัญ
ั ญากรุุงเฮก จึึงไม่่อาจบัังคัับ
ใช้้ได้้ในปััจจุุบััน (Fischer Aunesluoma and Makko, 2019) การประกาศสงครามโดยหลัักการที่่�กำำ�หนดไว้้
ในรััฐธรรมนููญของประเทศต่่าง ๆ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ต้้องรอให้้สภาอนุุมััติิ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการต้้องใช้้เวลาเป็็นเหตุุให้้คู่่�
สงครามได้้ล่่วงรู้้�และเตรีียมการป้้องกััน (Lwando Xaso, 2020) แต่่อย่่างไรก็็ตามการเตรีียมการป้้องกัันนั้้�น
สามารถใช้้ได้้เฉพาะการรบในรููปแบบเดิิมที่่�อาวุุธยัังไม่่ได้้รัับการพััฒนาขั้้�นสููงเช่่นในปััจจุุบััน ซึ่่�งการโจมตีีที่่�มีี
ศัักยภาพที่่�รััฐมหาอำำ�นาจทั้้�งหลายต่่างประกาศแสนยานุุภาพว่่าประเทศตนต่่างมีีเทคโนโลยีีหัวั รบนิิวเคลีียร์์ ซึ่ง่�
สามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ทั่่�วโลก ดัังนั้้�น การโจมตีีจึงึ ไม่่อาจให้้ศัตั รููได้้รู้้�ล่ว่ งหน้้าก่่อนได้้ ประมุุขหรืือผู้้�นำำ�จึงึ มััก
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สั่่�งการโดยการตััดสิินใจทัันทีีในการโจมตีีหรืือตอบโต้้ อนึ่่�ง หากรััฐใดประกาศสงครามออกไปย่่อมเป็็นสิ่่�งที่่�ละเมิิด
กฎหมายระหว่่างประเทศตามกฎบััตร สหประชาติิมาตรา 2(4) รััฐสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิจะใช้้
กำำ�ลังั ได้้ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศตามกฎบััตรสหประชาติิมาตรา 51 และจะใช้้กำำ�ลังั ตอบโต้้ในการป้้องกััน
ตนเองตามหลัักการที่่�เหมาะสมตามสััดส่่วน (Lwando Xaso, 2020) ซึ่่�งหากพิิจารณาในสงครามรููปแบบ
ปััจจุุบัันที่่�มุ่่�งแสวงจะทดสอบการใช้้นิิวเคลีียร์์ การตอบโต้้ด้้วยอาวุุธนิิวเคลีียร์์จึึงเป็็นมหัันตภััยต่่อมวลมนุุษย์์
อย่่างยิ่่�งอัันเนื่่�องจากนิิวเคลีียร์์นั้้�นมีีอัันตรายจากกััมมัันตรัังสีีที่่�แผ่่ขยายออกไปในวงกว้้างกระทบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต
ทุุกชนิิดบนโลกใบนี้้� มาตรการป้้องกัันตนเองหรืือการตอบโต้้โดยใช้้นิวิ เคลีียร์์จึงึ มิิควรจะเกิิดขึ้้�นเลยบนโลกใบนี้้�
ประเด็็นของสถานการณ์์โลกปััจจุุบัันจึึงน่่าจะต้้องพิิจารณาว่่า จำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�อาเซีียนและรััฐไทยควร
ดำำ�รงตนอย่่างเป็็นกลางแม้้จะไม่่ประกาศก็็ควรแสดงออกทางทางพฤติินััย นั่่�นคืือ รััฐเป็็นกลางจึึงควรเกิิดขึ้้�น
ในช่่วงเวลานี้้� และไม่่เห็็นควรที่่�จะแสดงความเห็็นในเชิิงสนัับสนุุนฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งไม่่ว่่าแนวโน้้มผู้้�ชนะจาก
สงครามจะอยู่่�ในฝั่่�งที่่�มีีเทคโนโลยีีขั้้�นสููงและศัักยภาพในการใช้้อาวุุธสงคราม
	ปััจจััยที่่�เกื้้�อหนุุนต่่อรููปแบบการเกิิดสงครามยุุคใหม่่นั้้�นมา แนวคิิดด้้านปััญหาความมั่่�นคง ของทั้้�งสองฝ่่าย
มหาอำำ�นาจที่่�ต้้องการจะแบ่่งแยกควบคุุมกลุ่่�มประเทศที่่�ไร้้ศักั ยภาพด้้านอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ในขณะที่่�สหประชาชาติิ
เป็็นองค์์การเหนืือรััฐที่่�เข้้มแข็็งที่่�สุุดเวลานี้้� โดยทุุกชาติิปราถนาจะมีีที่่�นั่่�งในองค์์การสหประชาชาติิ โดยหวัังว่่า
องค์์การเหนืือรััฐจะควบคุุมกิิจกรรมระหว่่างรััฐได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเท่่าเทีียม นั่่�นเท่่ากัับว่่าความเป็็นก
ลางก็็จะสููญสิ้้�นไปจากโลกนี้้� ถ้้ามีีองค์์การเหนืือรััฐที่่�เป็็นการกลางอย่่างแท้้จริิงจััดการปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
ยุุติิธรรม แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์ที่่�คณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิประกอบด้้วยมหาอำำ�นาจจาก
สองฟากฝั่่�งจะเป็็นผู้้�ก่่อสงครามเสีียเองมากกว่่าจะเป็็นผู้้�คุุมกติิกา ปััจจุุบัันเห็็นว่่าองค์์การสหประชาชาติิไม่่
สามารถสกััดกั้้�นการใช้้กำำ�ลัังรุุกรานและอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพสููงได้้ รััฐต่่างๆ ก็็จะกลัับมาประกาศความเป็็นกลาง
อีีกครั้้�งเหมืือนเช่่นอดีีตที่่�สัันนิิบาตชาติิได้้กระทำำ�ล้้มเหลวมาแล้้วก่่อนเกิิดสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ทำำ�ให้้หลาย
ประเทศแสวงหาความมั่่�นคงของรััฐ เช่่น สวีีเดน นอร์์เวย์์ เบลเยี่่�ยม ฮอลแลนด์์ เดนมารค์์ และลัักแซมเบอรก์์
อนึ่่�ง ในการประกาศใช้้คำำ�ว่า่ ความเป็็นกลางนั้้�น ประกาศมิิได้้ชี้้�ว่า่ เป็็นความเป็็นกลางชั่่�วคราวหรืือความ
เป็็นกลางถาวร เมื่่�อศึึกษาถึึงจุุดมุ่่�งหมายของประกาศ ตั้้�งเขตสัันติิภาพ เสรีีภาพและความเป็็นกลางแล้้วเห็็นว่่า
เป็็นการตั้้�งเขตที่่�จะให้้มีีผลระยะยาว ไม่่ใช่่เรื่่�องชั่่�วคราว เพื่่�อจะได้้มีีสัันติิภาพและเสรีีภาพที่่�มั่่�งคง ด้้วยเหตุุนี้้�
ความเป็็นกลางในประกาศ ค.ศ. 1971 จึึงควรจะหมายถึึง ความเป็็นกลางถาวรซึ่่�งเมื่่�อตั้้�งขึ้้�นแล้้วจะก่่อให้้เกิิด
สิิทธิิและหน้้าที่่�ของฝ่่ายเป็็นกลางและฝ่่ายอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�นอกเขตตามหลัักความเป็็นกลางถาวร ฝ่่ายที่่�เป็็นกลาง
จะมีีหน้้าที่่�รัักษาความเป็็นกลาง โดยไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องการการสู้้�รบของประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลกและรวมทั้้�งไม่่
เกี่่�ยวข้้องสนัับสนุุนด้้านความขััดแย้้งทางอุุดมการณ์์การเมืืองใด (Thomas Fischer Juhana Aunesluoma
and Aryo Makko, 2019) ซึ่่�งเป็็นเงื่่�อนไขที่่�อาเซีียนประกาศในเวลาเดีียวกััน ฝ่่ายที่่�เป็็นกลางจะได้้รัับการ
เคารพในความเป็็นกลางโดยไม่่ถููกรุุกรานด้้วยกำำ�ลัังอาวุุธและไม่่ถููกแทรกแซงบ่่อนทำำ�ลายทางอุุดมการณ์์ใดๆ
จากทุุกประเทศทั่่�วโลกเป็็นการตอบแทน
ความเป็็นกลางที่่�เหมาะสมกัับอาเซีียนและประเทศไทยจึึงอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเปราะบาง และความ
กำำ�กวมของแนวคิิดด้้านปััญหาความมั่่�นคง ที่่�ส่่งผลในทางปฏิิบัติั ใิ ห้้บรรลุุเป้้าหมายและความสำำ�เร็็จยากจากการ
ที่่�อาเซีียนและไทยมีีความสััมพัันธ์์เชิิงพึ่่�งพากัับมหาอำำ�นาจด้้านเศรษฐกิิจและเทคโนโลยี่่�ซึ่ง่� จะเป็็นผู้้ก� ระทำำ�การ
ละเมิิดต่่อกฎหมายระหว่่างประเทศ ทำำ�ให้้ความเป็็นกลางของอาเซีียนและไทยไม่่ชััดเจน
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อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อได้้ศึกึ ษาถึึงแนวคิิดเรื่่�องความเป็็นกลางแล้้ว นั้้�นสิ่่�งหนึ่่�งที่่�รััฐจะทำำ�ให้้หลัักความเป็็นกลาง
บรรลุุผลสำำ�เร็็จนั้้�น คืือ ความไว้้วางใจ สิ่่�งนี้้�จะเป็็นสิ่่�งที่่�ตรงกัันข้้ามกัับปััญหาด้้านความมั่่�นคง ในความเป็็นจริิง
แล้้วประเด็็นด้้านความมั่่�นคงมีีความซัับซ้้อนมากกว่่านั้้�น โดยแนวคิิดด้้านความมั่่�นคงยัังมีีลัักษณะกำำ�กวม ซึ่่�ง
หมายรวมถึึงวััตถุุประสงค์์ของความมั่่�นคงด้้วย เช่่น วััตถุุประสงค์์ส่่วนบุุคคล ระบบการปกครอง รััฐ หรืือ
เป้้าประสงค์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้รััฐ หรืือ บุุคคลของรััฐรู้้�สึึกมั่่�นคงปลอดภััย นอกจากนี้้�การให้้คำำ�
จำำ�กััดความลัักษณะของการรัักษาความมั่่�นคง เช่่น ก้้าวร้้าว ต้้องการขยายอำำ�นาจ ฉวยโอกาส ยอมรัับความ
เสี่่�ยง รัักษาอำำ�นาจ มองหาความมั่่�นคง กลััวความเสี่่�ยง อาจนำำ�ไปสู่่�ปััญหา โดยอาจมองว่่าเป็็นการป้้องกัันตััว
เอง หรืือ เป็็นการอ้้างเหตุุผลของรััฐผู้้�ละเมิิด โดยมีีรััฐจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มุ่่�งรัักษาสถานะของตน แต่่รััฐส่่วนมากมุ่่�งที่่�
จะขยายอำำ�นาจ (ซึ่่�งมัักเป็็นการรุุกรานรััฐอื่่�นๆ) เมื่่�อมีีค่่าใช้้จ่่าย หรืือความเสี่่�ยงน้้อย ซึ่ง่� มีีความเป็็นไปได้้น้้อย
มาก โดยส่่วนมากแล้้วบางรััฐรุุกรานรััฐอื่่�น เพีียงเชื่่�อว่่า การรุุกรานรััฐอื่่�น เป็็นในวิิธีีป้้องกัันตััว เป็็นที่่�ทราบกััน
โดยทั่่�วไปว่่าความมั่่�นคงเป็็นพื้้�นฐานที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น นาซีี เยอรมัันยอมรัับความเสี่่�ยงใน
การดำำ�รงอยู่่�ของตนเอง เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงโลกตามแนวคิิดที่่�ตนเองเชื่่�อ ดัังนั้้�น อาจกล่่าวได้้ว่่าพฤติิกรรมความ
ก้้าวร้้าวไม่่เพีียงแต่่นำำ�มาซึ่ง่� ความปรารถนาในการขยายอำำ�นาจ แต่่ยังั รวมถึึงความเต็็มใจที่่�จะยอมรัับความยาก
ลำำ�บาก และความอัันตรายที่่�มาพร้้อมกัับการคุุกคามรััฐอื่่�น ซึ่ง่� บางรััฐพอใจและยอมรัับกัับสถานการณ์์ที่่�เป็็นอยู่่�
แต่่บางรััฐไม่่พอใจและกระหายที่่�จะเปลี่่�ยนแปลง แม้้ว่่าการแยกประเภทรััฐต่่างๆ ว่่าเป็็นรััฐที่่�พึึงพอใจกัับ
สถานการณ์์ หรืือเป็็นรััฐที่่�ต้้องการการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างไรก็็ตามนี้้�ไม่่ใช่่การแก้้ปััญหาทั้้�งหมด มัันมัักไม่่ชััดเจนสำำ�หรัับผู้้�ตััดสิินใจว่่า วิิธีีการไหนเป็็นวิิธีีการที่่�
ปลอดภััย และวิิธีีการไหนเป็็นวิิธีีการที่่�อัันตราย และมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ซึ่่�งข้้อจำำ�กััดนี้้�สร้้างความลำำ�บากให้้กัับนััก
วิิชาการที่่�สัังเกตพฤติิกรรมของรััฐ และตััวผู้้�ตัดั สิินใจเองซึ่ง่� เป็็นผู้้�ที่่�ต้อ้ งคาดการณ์์พฤติิกรรมของรััฐอื่่�นในอนาคต
เช่่น ในขณะที่่�ผู้้�นำำ�ร่่วมสมััยฝั่่�งตะวัันตก และนัักวิิชาการหลายๆ ท่่านเคยเชื่่�อว่่า การโจมตีีเกาหลีีเหนืือของ
Joseph Stalin เป็็นความต้้องการที่่�จะเสี่่�ยงมากขึ้้�น เพื่่�อขยายอาณาเขตคอมมิิวนิิสต์์ แต่่เป็็นที่่�ปรากฏชััดใน
ปััจจุุบัันแล้้วว่่า Joseph Stalin สั่่�งบุุกเกาหลีีเหนืือเนื่่�องจากเขาเชื่่�อว่่าสหรััฐอเมริิกาจะไม่่ต่่อต้้านการคุุกคามนี้้�
การที่่�ไม่่สามารถแยกลััทธิิขยายอำำ�นาจออกจากการมองหาความมั่่�นคงได้้ เนื่่�องจากการขยายอำำ�นาจเป็็น
หนทางสู่่�ความมั่่�นคง อาจรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย และความไม่่ปลอดภััยนี้้� ไม่่สามารถหายไปได้้ แม้้ว่่าฝ่่ายตรงข้้าม
แสดงพฤติิกรรมที่่�ไม่่น่่ากัังวล ความพยายามที่่�จะเป็็นมิิตรเป็็นรััฐประเภทนี้้�เป็็นความพยายามที่่�ไร้้ผล และ
อัันตราย เพราะเป็็นการพยายามที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�รุุกรานสงบ ความจริิงแล้้วแรงจููงใจของรััฐ คืือ เพีียงเพื่่�อป้้องกััน
ตนเอง (Greg Grandin, 2015) ให้้ความเห็็นว่่า การปฏิิวััติิระบบการปกครองนำำ�มาซึ่ง่� ความแตกแยก ไม่่ใช่่
เพราะว่่ามัันเป็็นมรดกของความก้้าวร้้าว แต่่เพราะว่่ามัันมีีรากฐานมาจากความไม่่ปลอดภััย ในกรณีีที่่�สุุดโต่่ง
รััฐอาจรู้้�สัักไม่่มั่่�นคงเพีียงเพราะการมีีอยู่่�ของอีีกรััฐหนึ่่�ง นอกจากนี้้�ยัังมีีปััญหาความมั่่�นคงเชิิงลึึกที่่�ทั้้�งสองฝ่่าย
พร้้อมที่่�หยุุดการขยายอำำ�นาจ แต่่เนื่่�องจากหลายเหตุุผลทำำ�ให้้ทั้้�งสองฝ่่ายไม่่สามารถตกลงกัันได้้ เช่่น เหตุุผล
ด้้านความกลััวที่่�อำำ�นาจของรััฐอื่่�นจะเพิ่่�มขึ้้�น เหตุุผลด้้านเทคโนโลยีี เหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�นอกเหนืือการควบคุุม
และความต้้องการอื่่�นๆ ในด้้านความมั่่�นคง ตััวอย่่างหนึ่่�งในการอธิิบายเรื่่�องนี้้� คืือ สงครามเย็็นซึ่่�งเป็็นการชน
กัันระหว่่างระบบสัังคมที่่�แตกต่่างกััน โดยอย่่างหนึ่่�งที่่�ทั้้�งสองฝ่่ายเห็็นพ้้องกััน คืือ โลกที่่�เป็็น “ทาสครึ่่�งหนึ่่�ง เสรีี
ครึ่่�งหนึ่่�ง” ไม่่สามารถอยู่่�ได้้ตลอดไป ปััญหาด้้านความมั่่�นคงเชิิงลึึกนั้้�น สามารถแก้้ไขได้้หากรััฐมีีความเชื่่�อใจกััน
(Robert Jervis, 2019)

ความเป็นกลางของอาเซียนและรัฐไทยภายใต้สภาวะแห่งสงคราม
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บทสรุป
ความเป็็นกลางจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับอาเซีียนและรััฐไทยในยามสงครามหรืือไม่่ เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องกระทำำ�
โดยมุ่่�งประสงค์์ความมั่่�นคงและเป็็นอยู่่�อย่่างถาวรหรืือไม่่ มากกว่่าหลัักการในกฎบััตรอาเซีียนที่่�ปรากฎ เพราะ
สภาวะปััจจััยสงครามยุุคใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และการก้้าวเข้้ามาแทนที่่�ของชาติิมหาอำำ�นาจในเอเชีีย อย่่าง
จีีน ญี่่�ปุ่่�น และอิินเดีีย แทนที่่�มหาอำำ�นาจจากฝั่่�งตะวัันตก และสหรััฐอเมริิกา ล้้วนส่่งผลให้้อาเซีียนต้้องปรัับตััว
ให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมร่่วมกัันได้้กัับประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก รวมถึึงในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
กรอบการทำำ�งานของอาเซีียนจะต้้องแสวงหาความร่่วมมืือจากภายนอกโดยเฉพาะประเทศคู่่�เจรจา แนวทางที่่�
อาเซีียนใช้้เป็็นกลไกการประชุุมที่่�นำำ�โดยรััฐบาลของประเทศสมาชิิกมาร่่วมกัันก่่อตั้้�งสถาบัันด้้านความมั่่�นคง
โดยการริิเริ่่�มของอาเซีียน ที่่�เรีียกว่่า ASEAN Regional Forum : ARF เนื่่�องจากอาเซีียนคาดหวัังว่่า ARF จะ
เป็็นสถาบัันที่่�เสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางการฑููตให้้กัับอาเซีียนและมีีมุุมมองจากภายนอกที่่�ประสานประโยชน์์
ทุุกฝ่่ายมากขึ้้�น ไม่่ได้้เป็็นกลางแบบอดีีตที่่�ผ่า่ นมา แต่่มุ่่�งให้้ประโยชน์์เชิิงสััมพัันธภาพในรููปแบบสามเซ้้า ระหว่่าง
จีีน ญี่่�ปุ่่�น และสหรััฐอเมริิกา ปลอดจากมหาอำำ�นาจฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งอย่่างแน่่นแฟ้้น อัันจะทำำ�ให้้รููปแบบสงคราม
ยุุคใหม่่เกิิดขึ้้�นในอาเซีียนได้้ยากมากขึ้้�น เนื่่�องจากผลประโยชน์์ที่่�อาเซีียนให้้กับั ทุุกฝ่่ายโดยใช้้อาเซีียนเป็็นฐาน
เสริิมสร้้างศัักยภาพให้้แก่่มหาอำำ�นาจของตน ทั้้�งเศรษฐกิิจและความมั่่�งคัังในลัักษณะผลประโยชน์์ต่า่ งตอบแทน
ที่่�ให้้กัับทุุกฝ่่ายเท่่าเทีียมและเป็็นกลาง
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